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SLOVO NEJEN PRO STAROSTU
ČTVRTLETÍ V OBCI A VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002 - 2006
Poslední čtvrtletí tohoto volebního období nebylo příliš bohaté
na výrazné aktivity ze strany obecního úřadu. Byla to tak trochu
“okurková sezóna”.
Pracovní četa OÚ kromě drobné údržby v obci sekala veřejná
prostranství a ošetřovala všech šest hřbitovů.
Dlouho připravovaná výstavba kanalizace v ulicích U Splavu
a J. Brože byla konečně zahájena stavbou přečerpávací stanice.
Stejně jako kanalizace se delší dobu připravovala pokládka
asfaltu na dvou cestách v Karlově. I zde byly tento týden práce
zahájeny.
Východočeské plynárny zahájily rekonstrukci plynových řadů
v ulicích Sokolská a Revoluční. Současný nízkotlaký rozvod je
nahrazován novým středotlakým plynovodem. Také tuto akci
VČP avizovaly několik let.
Pracovníci OÚ se zúčastnili tradičního zahájení školního roku
v ZŠ a v současné době připravují volby do zastupitelstva obce na
období 2006 – 2010, kterých se zúčastní 5 subjektů – tři politické
strany a dvě sdružení nezávislých kandidátů.
I když činnost v posledním čtvrtletí nebyla příliš rozsáhlá, nelze
říci totéž o končícím volebním období 2002 – 2006.

Hned na počátku volebního období bylo nutno řešit velký
problém. Jednalo se o povinnost vrátit dotace z minulých let
a k tomu vyměřené sankce ve výši 10,5 mil. Kč. Po úspěšných
jednáních s ministerstvem financí, Státním fondem rozvoje
bydlení a Finančním úřadem se podařilo tuto hrozbu odvrátit
a sankce minimalizovat na částku 153 000 Kč.
Volební programy všech pěti stran a sdružení, které se voleb
v r. 2002 zúčastnily, se lišily pouze v některých detailech. Lze
konstatovat, že byly téměř beze zbytku splněny.
Dvě největší investiční akce – Vodovod Brdo a Sportovní areál
Sokolák, u kterých byl výhled na dokončení v řádu několika
let, se podařilo dokončit během jednoho respektive dvou let.
Náklady dosáhly výše 8 906 513 Kč v případě vodovodu včetně
přípojek. Sportovní areál si vyžádal náklad 7 218 690 Kč včetně
dětského koutku.
Dalšími velkými investicemi byla plynofikace Ústí a ulice
Fügnerova. Plynofikace Ústí zatížila obecní rozpočet částkou
2 609 293 Kč a ul. Fügnerova 37 630 Kč.
Nemalé částky byly zapotřebí k opravám ulic Tyršova, Fügnerova, Pod Horami, K Zahradnictví a U Školky. Zde krom asfaltového povrchu byly položeny i obrubníky a kanálové vpusti.
Díky tomu, že investice byla dokončena před zvýšením DPH,
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dosáhla částky 1 880 000 Kč. Na komunikacích, kde byl položen
pouze živičný povrch – prostor před garážemi u č. p. 96, část ul.
J. Brože, cesta v Roškopově a cesty v Karlově (cestu v Krsmoli
hradil mobilní operátor), činila cena 1 850 496 Kč.
Opravy chodníků v ul. Nádražní, podél ul. Revoluční a parkoviště
U Normy, kde všude byla položena zámková dlažba, dosáhly
částek 59 500 Kč, 1 133 743 Kč a 295 844 Kč.
Opravou místní komunikace na Brdě (28 322 Kč) a cesty
v Roškopově a Staré Pace - poškozeny velkou vodou (300 380
Kč) končím výčet největších oprav místních komunikací v tomto
volebním období.
Mezi nezanedbatelné investice lze počítat kanalizaci v ul. Fügnerova (78 576 Kč), nové dětské hřiště u Sokolovny (139 000 Kč),
rekonstrukci veřejného osvětlení (308 180 Kč), opravu hřbitovní
zdi (140 000 Kč) a zapsaných památek (250 000 Kč). Dále údržbu
bytového fondu – výměna oken, vybavení (371 255 Kč), náklady
na nebytové prostory – účtárna, č. p. 20 (342 300 Kč), opravu
a rozšíření místního rozhlasu (63 000 Kč).
Pro život obce je nutné zajistit fungující odpadové hospodářství. V letech 2003 – 31. 8. 2006 si tato činnost vyžádala částku
4 795 670 Kč. Druhou nutností pro chod obce je zimní údržba
komunikací. Protahování v letech 2003 – 2006 stálo obecní
pokladnu 671 393 Kč. U obou těchto položek nejsou započítány náklady na svoz a úklid odpadů, které občané odkládají
v neoznačených pytlích a u nádob na tříděný odpad, ruční úklid
sněhu, posypový materiál a mzdy pracovníků OÚ, kteří tuto
činnost zajišťují.
Údržba veřejné zeleně včetně nákupu techniky spotřebovala
v letech 2003 – 2006 částku 1 916 676 Kč.
Neinvestiční dotace pro obcí zřízené příspěvkové organizace
– Masarykovu základní školu a mateřskou školu - činily v letech
2003 – 31. 8. 2006 částky 5 867 365 Kč a 2 424 927 Kč.
Obec prodala, ale především nakoupila a bezplatně získala
několik pozemků určených zejména pro individuální bytovou
výstavbu.
Tento výčet zahrnuje pouze největší výdaje a investice obce.
Spousta drobných investic a činností je pečlivě vedena v účetních dokladech obce a následně kontrolována při přezkumech
hospodaření auditory krajského úřadu.
Všechny tyto jistě nemalé výdaje nelze hradit z běžného rozpočtu
obce, který z největší části tvoří koeficientem daný podíl z daní.
Proto se obec snažila získat dotace z různých zdrojů, případně
získat bankovní půjčku. Dotace byly získány od Ministerstva
zemědělství (3 915 000 Kč), Krajského úřadu (3 469 330 Kč),
ČMFS (700 000 Kč), Úřadu práce (397 221 Kč), Ministerstva
pro místní rozvoj (300 400 Kč) a prostřednictvím Lázeňského
mikroregionu (207 000 Kč).
Úvěr od České spořitelny 2 000 000 Kč byl použit na financování
vodovodu Brdo. Z této částky zbude doplatit příštímu zastupitelstvu částku cca 360 000 Kč.
Celkem získala obec v letech 2003 – 31. 8. 2006 (bez půjčky
od ČS) 8 988 951 Kč dotací.
Přes všechny tyto investice a široký rozsah činností obecního
zastupitelstva a obecního úřadu je možné, že nebyly naplněny
všechny představy a přání všech našich spoluobčanů. Bohužel,
nikdo a nic není dokonalé. I tak se však domnívám, že se zastupitelstvo může s hrdostí obrátit za končícím volebním obdobím.
Eduard Hradecký, končící starosta

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit s nadcházejícími komunálními volbami
a s ukončením svého mandátu místostarosty obce Stará Paka.
18. listopadu 2002 jste mě zvolili svými hlasy do zastupitelstva
obce, které mě pak pověřilo výkonem funkce místostarosty.
Celé toto čtyřleté období bylo pro mne nesmírně důležité. Přineslo mi obrovské poznání, jak na poli politickém, tak i poznatky
v osobních kontaktech s Vámi, občany Staré Paky.
V roce 2004 jsem byla v krajských volbách zvolena krajskou
zastupitelkou, a mohu tedy náš region zastupovat i na krajské
úrovni.
Nebudu vypočítávat, co se v tomto období podařilo. Jistě je
nekonečně hodně věcí, co je třeba pro chod obce vykonat.
Je to nikdy nekončící proces. Hodnotit budete Vy, občané Staré
Paky - voliči, ve dnech 20. - 21. 10. 2006. V těchto dnech svojí
účastí a preferenčními hlasy rozhodnete a zhodnotíte, jak jste byli
spokojeni či nespokojeni s prací nás, zastupitelů.
Máte z čeho vybírat. V naší obci kandidují tři politické strany
a dvě sdružení nezávislých kandidátů. O Vaši přízeň se budou
ucházet strany KDU-ČSL, ODS, KSČM a sdružení nezávislých
kandidátů TJ Sokol Stará Paka a Sbor dobrovolných hasičů. Počet
členů v nově zvoleném zastupitelstvu obce zůstane beze změny,
tedy 9 členů. Tyto registrované kandidátní listiny svědčí o zájmu
občanů v naší obci pracovat pro společný rozvoj naší obce.
Mým přáním pro nadcházející volební období je, aby si lidé
v naší obci uvědomovali a byli hrdí na to, že žijí právě ve Staré
Pace, v co největší míře se podíleli na rozvoji naší obce a šířili
tím dobré jméno Staré Paky.
Děkuji všem „staropačákům“, kterým není lhostejný život
v naší obci a svým hlasem vyjádří podporu jednotlivým stranám,
sdružením a kandidátům.
Vaše místostarostka
Věra Hlostová

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce,
které bylo zároveň posledním zasedáním před komunálními
volbami a proběhlo 5. 10. 2006, přednesl pan starosta
výčet splněných i nesplněných úkolů. Ostatní zastupitelé
zareagovali prohlášením, že toto jsou pouze informace, které
lze jakkoli finančně zhodnotit. Ale pan starosta a pí. místostarostka i ostatní zaměstnanci OÚ odvedli mnoho další práce,
kterou nelze okamžitě vyčíslit, ale která je neméně důležitá
pro chod naší obce.
Tato činnost se týká především:
- uzavírání dohod
- přípravy na vyhlašování veřejných zakázek
- vypracování žádostí o dotace
- vypracování směrnic a důležitých vyhlášek
- sepisování smluv s občany (hroby a odpady)
- vedení účetnictví, které vždy prošlo auditem bez hrubých
závad
- pravidelné vítání občánků, každoroční setkávání seniorů
a různé akce pořádané knihovnou pro děti i dospělé
Ani toto určitě není přesný výčet prací. Každý den přináší
nové a nové úkoly a informace a záleží na představitelích
obce, jak s nimi naloží a použijí je ku prospěchu celé obce,
nás všech.
Všem zastupitelům patří poděkování za odvedenou práci.
šéfredaktorka
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USNESENÍ
Z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce,
konaného 17. 8. 2006 v zasedací síni Obecního úřadu Stará Paka
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1/ Kontrolu usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva
obce.
2/ Příkaz starosty obce k provedení inventarizace.
3/ Připomínky z diskuse ZO:
p. Knap – oprava spínání veřejného osvětlení
pí. Jirásková – oprava obecní vývěsní skříňky, žádost o posílení
rozpočtu církvi o cca 10 000,- Kč na opravu dveří u kostela
p. Dlabola – účast pí. Bryknarové na slavnostním ukončení školní docházky žáků 9. třídy Masarykovy ZŠ Stará Paka
v místní knihovně
p. Frýba – úprava pneumatik na dětském hřišti
na “Sokoláku”
4/ Připomínky veřejnosti:
p. Pasák – objasnění slavnostního ukončení docházky žáků
9. třídy Masarykovy ZŠ Stará Paka, poděkování za navýšení
rozpočtu příspěvkové organizaci Masarykova ZŠ Stará Paka
p. Povr – ohledně pozemku parc. č. 92 v Ústí, stížnost na nakládání s odpady majiteli rek. objektů v Ústí, nedokončení úprav
okraje vozovky v Ústí po přestavbě mostu

Zastupitelstvo obce schvaluje

1/ Program 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará
Paka.
2/ Ověřovatele zápisu p. Z. Matouše.
3/ Návrhovou komisi ve složení p. J. Knap, pí. M. Jirásková.
4/ Návrh na 3. úpravu rozpočtu na r. 2006.
Zodpovídá: hlavní účetní Termín: neprodleně
5/ Prodej pozemků parc. č. 724/1 a 92 v Ústí u Staré Paky, parc.
č. 542 a 593/2 v k. ú. Karlov.
Zodpovídá: starosta Termín: do konce roku 2006
6/ Prodej movité věci: dveře z čp. 20, starý nábytek z OÚ Stará
Paka, nákladní automobil Praga S5T-3.
Zodpovídá: starosta Termín: do konce roku 2006
7/ Pronájem klubovny čp. 118 v Ústí u Staré Paky a pozemku
parc. č. 88/2 v Ústí u Staré Paky
Zodpovídá: starosta Termín: do konce roku 2006
8/ Pokračování v jednání s SKS Jablonec nad Nisou o nabízené
službě likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Zodpovídá: místostarosta Termín: do konce roku 2006
9/ Smlouvy o dílo:
s firmou Vekra na výrobu vchodových dveří do čp. 20
ve Staré Pace
s firmou Fenynets na opravu čp. 20 ve Staré Pace
s firmou Lesoprojekt Vých. Čechy na tvorbu lesního hospodářského plánu obecních lesů
s firmou NADOZ na zpevnění povrchu komunikace Karlov
ke hřbitovu
s firmou NADOZ na zpevnění povrchu komunikace v Karlově
(Beneš, Horáček)
Zodpovídá: starosta Termín: do 30. 9. 2006
10/ V usnesení z 21. VZ ZO v odstavci Zastupitelstvo obce schvaluje bod 4 vypustit formulaci: a závěrečný účet obce s výhradou
a nahrazuje se: hospodaření obce za rok 2005 s výhradou
Zodpovídá: ZO Termín: neprodleně
11/ Zvýšení nájemného v max. možné míře dle zák. č. 107/2006
Sb. a Sdělení ministerstva pro místní rozvoj za 1 m2 podlahové
plochy s platností od 1. 1. 2007.
Zodpovídá: ZO, pí. Bilová Termín: do 30. 9. 2006

12/ Žádost ředitelství Masarykovy ZŠ Stará Paka o posílení
rozpočtu o 200 000,- Kč.
Zodpovídá: hl. účetní, ZO Termín: do konce roku 2006
13/ Dodatek č. 5 zřizovací listiny Masarykovy ZŠ Stará Paka
Zodpovídá: ZO Termín: neprodleně
14/ Poskytnutí příspěvku Lázeňskému mikroregionu na vydání obrazové publikace regionu ve výši 12,50 Kč na jednoho
obyvatele Staré Paky.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní Termín: do 30. 9. 2006
15/ Žádost p. Jana Šulce na úpravu 2 kapitol poskytnuté půjčky
ze Státního fondu rozvoje bydlení.
Zodpovídá: ZO Termín: do 30. 9. 2006
16/ Nákup výkonnější frézy pro zimní údržbu obce v ceně
cca 69 000 Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: do 31. 10. 2006

Zastupitelstvo obce zamítá
1/ Žádost DD Mlázovice o jednorázový příspěvek na dofinancování nákladů za občany pocházející z obce Stará Paka.
Zodpovídá: ZO Termín: do 31. 8. 2006
Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce

KONTEJNERY
PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Stará Paka
Přistavit: 27. 10. 2006
Odvézt: 28. 10. 2006

U Splavu
Revoluční 430

5 m3
5 m3

- bytovky (změna za Nouzov)

U Sokoláku
U Normy
U Grofových
U Mokošů
Přistavit: 3. 11. 2006
Odvézt: 4. 11. 2006
Brdo - u prodejny
Tov. byty St. Paka
Ústí
Roškopov
Krsmol
Zápřičnice
Karlov

7 m3
7 m3
7 m3
7 m3

7 m3
7 m3
7 m3
2x 5m3
5 m3
5 m3
5 m3
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VOLBY

VOLBY

VOLBY

VOLBY

VOLEBNÍ PROGRAMY
STRAN A HNUTÍ
Redakce oslovila všechny strany a hnutí, která kandidují v komunálních volbách ve Staré Pace, aby
čtenářům předložily svůj volební program. Nabídli jsme prostor i pro fotografii kandidátů. Jak se
s tím jednotlivé strany vypořádaly, posuďte sami. Bude záležet jen na nás, koho zvolíme, aby hájili
naše práva, přání i potřeby. Rozhlédněte se kolem sebe a spravedlivě zhodnoťte, co se podařilo, co
se naopak nezdařilo, případně si vyberte z programů ten, který Vás nejvíce osloví.

VOLBY

VOLBY

VOLBY

VOLBY

Volební program MS ODS ve Staré Pace
na volební období 2006 - 2010
Ve volebním období 2006 - 2010 se budou zastupitelé zvolení do zastupitelstva obce ve Staré Pace řídit
následujícími úkoly:
nezadlužovat obec
finanční prostředky vynakládat účelně tak, aby sloužily co největšímu počtu obyvatel
investovat do nákupu pozemků pro individuální bytovou výstavbu
pokračovat a dokončit akci “kanalizace J. Brože a U Splavu” a pokračovat postupně v odkanalizování
dalších lokalit
zrealizovat vodovod v Krsmoli
v co největší míře umožnit soukromé podnikání a vznik nových pracovních míst
maximálně využít obecní komunální techniku při údržbě komunikací, a to především v zimních měsících
zajistit využití hřiště “Sokolák” i v zimních měsících
již vybudovaná zařízení a objekty v majetku obce udržovat, případně modernizovat a snažit se o co
největší využití základní školou a zájmovými organizacemi a spolky (např.víceúčelové sportovní hřiště
“Sokolák” a další)
podporovat rekreační i registrovanou sportovní činnost a turistický ruch (budování cyklostezek) v naší
oblasti, a tím vytvořit podmínky pro smysluplné využití volného času všech spoluobčanů, zejména dětí
a mládeže
odkoupit atraktivní lokality k možnosti výstavby objektů podporujících cestovní ruch
umožnit formou dotací další činnost spolků a sdružení, která mají sídlo ve Staré Pace, především činnost
hasičů
podporovat místní spolky k pořádání společenských a kulturních akcí formou jednorázové dotace ve výši
2000 Kč/akce (dětské dny, společenské plesy, koncerty, atd.)
pokračovat v budování infrastruktury - další zpevnění ulic a cest asfaltovým potahem
prostřednictvím koordinátora pomáhat našim seniorům jak informacemi, tak přímo zajištěním zprostředkování pečovatelské služby
pečovat o kulturní památky
Vážení spoluobčané, tyto úkoly, které si místní sdružení ODS vytyčilo, jistě nejsou všechny, které naše obec
potřebuje vyřešit. Ve spolupráci s Vašimi podněty a připomínkami se však operativně bude snažit tyto úkoly
splnit.
Za Vaše hlasy MS ODS děkuje.
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VOLBY

VOLBY

VOLBY

VOLBY

Sdružení nezávislých kandidátů TJ Sokol Stará Paka
Vážení občané Staré Paky.
V brzké době vstoupíme do dalšího volebního období 2006 – 2010 s přáním, abychom v něm navázali a zúročili vše dobré, co
se v minulém čase podařilo. Rychlost dnešního života je možná krutá pro úspěšné, jimž nedovolí dlouhé oslavy, ale milosrdná
pro dílčí neúspěchy, které je čas napravit.
Občanské sdružení nezávislých kandidátů TJ Sokol Stará Paka je společenství lidí rozmanitých profesí, které spojuje kladný vztah
ke Staré Pace a přidruženým obcím. Další rozvoj obce a prosperita našeho regionu leží ve středu našeho zájmu.
Rádi bychom navázali na práci všech zastupitelů v uplynulém, podle našeho názoru úspěšném, volebním období. Vedení obce
se podařilo splnit všechny body volebních programů jednotlivých kandidujících subjektů, v mnohých ohledech i překročit. Toho
bylo dosaženo zejména získáním finančních dotací z Ministerstva zemědělství, Krajského úřadu a Českomoravského fotbalového svazu. To spolu s půjčkou ve výši 2 mil. Kč u České spořitelny umožnilo financování některých akcí. Z této půjčky část
(360 tisíc Kč) spadne do splácení z voleb vzešlému novému zastupitelstvu.
Všechno, co bylo v uplynulém období realizováno, bylo směřováno ke spokojenosti všech občanů a prospěchu obce.
Hlavní priority nového volebního období vidíme v dobudování kanalizace a plynofikace v ulicích J. Brože a U Splavu,
zpevnění povrchu na místních komunikacích, zejména v připojených obcích. Pro rostoucí populaci malých dětí budeme usilovat
o obnovu a další budování dětských hřišť zejména v místních částech (Ústí, Brdo, Roškopov). Vzhledem k rostoucím požadavkům
na individuální výstavbu urychlíme přípravu a nabídku nových stavebních parcel v různých lokalitách Staré Paky. Dále bude
nutné pokračovat v rekonstrukcích chodníků, úprav okolí a veřejných prostranství a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví
obce. Naši zastupitelé budou podporovat propojení vodovodů Brdo do místní části Krsmol. Budeme zvažovat i plynofikaci
místní části Brdo.
Budeme usilovat o další zkvalitnění podmínek pro výuku a výchovu našich dětí. Vzhledem k tomu, že ZŠ a MŠ jsou příspěvkovými
organizacemi obce, plánujeme výměnu oken v budově ZŠ. To přinese výraznou úsporu nákladů na energie a údržbu oken.
Nedílnou součástí dnešního života dospělých a především našich dětí je sportovní vyžití. Velkého úspěchu bylo dosaženo
vybudováním sportovního areálu, který je využíván při školní tělovýchově, organizovaném sportování v rámci TJ i při zájmovém sportování našich občanů. Naším dalším velkým úkolem bude modernizace lyžařského vleku. K tomuto záměru chceme
využít některý z možných finančních grantů. Kromě dosavadní podpory jednotlivých sportovních oddílů chceme pokračovat
v další modernizaci fotbalového areálu, který doznal v poslední době velká zlepšení. Pokud nabídneme především naší mládeži
kvalitní sportovní podmínky, budeme tak nepřímo bojovat i proti všem negativním vlivům dnešní doby, jako je kouření, alkohol
a drogy.
Ve vazbě na finanční možnosti se budeme snažit pečovat o kulturní památky v regionu naší obce. Postupně by mělo dojít
i k výměně autobusových zastávek.
K další prioritě bude patřit i podpora vzniku osadních výborů, pokud bude snaha o jejich vytvoření a činnost. Samozřejmý bude
i vstřícný přístup k řešení problémů všech občanů Staré Paky.
Vážení spoluobčané, uvedené záměry jsou hrubým výčtem úkolů, které před námi stojí, a které mohou být v průběhu volebního
období doplňovány na základě připomínek a žádostí občanů.
Věříme, že Vás nástin našeho programu zaujal a že svými hlasy podpoříte naše kandidáty, které Vám tímto zároveň
představujeme.
Za to Vám děkujeme.

Na fotografii zleva:
Jiří Knap
Jiří Krutský
Oldřich Vrabec
Mirka Kynychová
Eduard Sucharda
Zdeňka Straňáková
Ladislav Frýba
Ing. Andrea Havelková - Hradecká
Pavel Rajm
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VOLBY

VOLBY

VOLBY

VOLBY

Volební program Sboru dobrovolných hasičů okrsku Stará Paka
pro volební období 2006 - 2010
Vážení spoluobčané,
za několik dní jistě využijete svého práva a odevzdáte svůj hlas kandidátům do obecního zastupitelstva
ve Staré Pace. Jednou z volebních stran, která se bude ucházet o vaše hlasy, je i

Sbor dobrovolných hasičů.
Dovolte, abychom vám alespoň ve stručnosti sdělili pár záměrů, které třeba budou mít vliv na vaše volební
rozhodnutí.
I když jsme si vědomi, že uplynulé volební období lze vcelku hodnotit jako úspěšné, věříme, že je stále ještě co
zlepšovat, na čemž se chceme společně s vámi podílet. Našimi prioritami budou proto zejména :
Čistota obce, pravidelná údržba místních komunikací a chodníků, jak ve Staré Pace, tak i v přilehlých
obcích
Důraz na včasnou údržbu všech místních komunikací během zimního období, a to především za pomoci
vlastní techniky
Postupné zbezprašňování místních komunikací
Důraz na častější vyvážení kontejnerů na separovaný odpad, popřípadě zvýšení jejich počtu
Nezištná podpora našim starším spoluobčanům, jak se zabezpečením zdravotní, tak i sociální péče
Založení osadních výborů ve spádových obcích, které budou přímými partnery ve vztahu k obecnímu
úřadu
Zkvalitnění informovanosti občanů o činnosti a záměrech obecního zastupitelstva tak, že každé druhé
zasedání obecního zastupitelstva bude mít formu výjezdního zasedání střídavě do jednotlivých
přidružených obcí
Zaměření se na vytíženost a funkčnost veřejné autobusové dopravy, tak aby odpovídala skutečným
potřebám občanů (frekvence spojů, úprava jízdních řádů)
Zřízení autobusové zastávky poblíž křižovatky na Karlov
Zřízení parkovacích pruhů pro zásobovací auta u obchodů s potravinami a u pošty ve Staré Pace
Zvýšení podpory zájmovým organizacím a spolkům při jejich snaze o udržení kulturního, společenského
a sportovního života v obcích
Konečný cíl: Pokud ne zastavit, tak aspoň snížit rychlost ubývání občanů na vesnicích.
I když každý ze sborů dobrovloných hasičů, spadajících pod Starou Paku, má vlastní právní
subjektivitu, rozhodli jsme se kandidovat jako jeden celek tak, že kandidáti na kandidátní listině budou poměrně
zastupovat všechny sbory, tvořící okrsek Stará Paka.
Kandidátka Sboru dobrovolných hasičů pro volby do obecního zastupitelstva ve Staré Pace konané dne
20. a 21. října 2006:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karel Rail
Jan Podzimek
Miroslav Dočekal
Petr Sládek
Petr Lacina
Milan Miller
ing. Pavel Červený
Milan Šmejc
Petra Krejčová

Stará Paka
Roškopov
Stará Paka
Brdo
Ústí u St. Paky
Stará Paka
Roškopov
Brdo
Ústí u St. Paky

velitel okrsku Stará Paka
starosta okrsku Stará Paka
starosta SDH Stará Paka
velitel SDH Brdo
velitel SDH Ústí
velitel SDH Stará Paka
starosta SDH Roškopov
strojník SDH Brdo
členka SDH Ústí
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VOLBY

VOLBY

Volební program KSČM
Zárukami plnění volebního programu jsou kandidáti za KSČM, kteří v zájmu zdraví a spokojenosti občanů
budou:
prosazovat komplexní ochranu životního prostředí, podporovat sportovní aktivity od dětí až po seniory
v zájmu udržení mladých v obci prosazovat urychlení přípravy pozemků na bytovou výstavbu s využitím
programu rozvoje venkova z fondů EU
podporovat činnost knihoven, oddílů TJ Sokol, hasičů a dalších občanských sdružení ve Staré Pace
snažit se přiblížit výkon veřejné správy k občanovi, tj. zvýšit podíl občanů na rozhodování prostřednictvím
osadních výborů na Brdě, v Karlově, Krsmoli, Roškopově a Ústí.
S LIDMI PRO LIDI
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ŠKOLA
Soubor pedagogicko-organizačních informací
pro školní rok 2006/2007
Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začalo ve všech základních školách
v pondělí 4. září 2006.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2007.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2007.
Plánované ředitelské volno:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdny:

pátek 29. září 2006
čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006
od soboty 23. prosince 2006 do úterý 2. ledna 2007
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2007
Jarní prázdniny:
od 12. března do 18. března 2007
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna
Hlavní prázdniny:
od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2007
Zápis žáků do 1. ročníku je stanoven na pátek 26. ledna 2007
Termín přijímacích zkoušek na střední školy: pondělí 23. dubna 2007
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy

Kamil Pasák
Marcela Žalská

I.stupeň

Jana Bartošová
Jitka Dolenská
Jitka Jírová
Lucie Skořepová
Soňa Stuchlíková
Zdenka Vrátilová

II.stupeň

Květa Kamlerová
Věra Kulihová
Jana Kuželová
Marek Štumpf
Petra Šimerdová
Eva Lavická
Miloš Barák

Vychovatelky školní družiny
Markéta Fléglová
Jana Hamanová
Správní zaměstnanci
Romana Krausová
Jiří Krutský
Vladimíra Nyplová
Jitka Viková
Pracovnice školní jídelny
Dana Vodičková
Jitka Smolíková
Jaroslava Šormová
Věra Barková
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Přítomní hosté:
Eduard Hradecký, starosta obce
Ivana Bilová, předsedkyně rady
školy
Slavnostní přestřižení pásky:
žákyně I. třídy Veronika Urbanová
Společné zahájení a uvítání v tělocvičně školy.
Představení pedagogických pracovníků.
Pokračování ve třídách – informace třídních učitelů.

Konec prázdnin...

...A začíná škola

Co prožili žáci v září?
Žáci 2. - 4. třídy zahájili plavecký výcvik v Plavecké škole v Jičíně.
Zúčastnili jsme se celostátní akce Jičín – město pohádky. Naše škola se na této akci podílela vystoupením tanečního kroužku
mažoretek.
Na konci září se uskutečnila celoškolní akce v rámci Evropského dne jazyků. Tato akce má žáky motivovat k rozšířené výuce jazyků,
ke které došlo od letošního školního roku.
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KNIHOVNA
Skončily prázdniny a opět začal v místní knihovně pořádný “šrumec”. Mimo tradiční půjčování knih jsme se dohodli s panem
Radimem Karlem a pí uč. Věrou Kulihovou a podařilo se nám
dát dohromady výstavu MEZI INDIÁNY. Malíř Radim Karel
zde vystavoval přesně před rokem, a to letadla a portréry českých
letců v Anglii. Letos si tedy vybral jinou tematiku, indiány, čímž
chtěl vzdát hold svému velkému vzoru, malíři Zdeňku Burianovi. Ten by se dožil letos 100 let. Svými pracemi se přidaly děti
z Masarykovy základní školy a vznikla velice zajímavá výsta-

va ze života indiánů. V pátek 22. září se uskutečnila vernisáž
výstavy, kterou zahájily děti ze II.třídy. Ti pod vedením pí. uč.
Bartošové zazpívaly “indiánské” písničky a i svými čelenkami
navodily skutečnou indiánskou atmosféru. Po úvodním slovu pí.
místostarostky Hlostové zdůvodnili svůj záměr autor výstavy
a pí. uč Kulihová. Následovala prohlídka prostor knihovny,
kde výstava probíhá.
I vy máte možnost výstavu navštívit, a to až do 12. října 2006.
Těším se na Vás
knihovnice

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE
VŠEM ZÁJEMCŮM

O STAVEBNÍ PARCELY,

Výuka, výcvik a školení řidičů všech skupin

Skupiny:

Přezkušování řidičů nákladní a autobusové přepravy
(C, D + E, maják, taxi)

Telefon:

Učebny: Nová Paka, Komenského 313 (pošta)
Stará Paka, Revoluční 7
493 798 777
Lázně Bělohrad, školící středisko ČSAD - Semily

775 070 233

ŽE V ROCE 2007 BUDE PRO INDIVIDUÁLNÍ
VÝSTAVBU VYTYČENO 9 PARCEL V KATASTRU
STARÉ PAKY. ZÁJEMCI MOHOU PODÁVAT SVÉ
ŽÁDOSTI JIŽ TEĎ NA OBECNÍ ÚŘAD
VE STARÉ PACE.

VETERINÁRNÍ ORDINACE
pro malá a velká zvířata

MVDr. Hana Cholmatova
Moravská 890, 509 01 Nová Paka
tel.: 493 720 188, 775 164 416

JÓGA
Od 25. září 2006 začalo pravidelné
cvičení jógy.
Každé pondělí od 18.30 hodin
se v Mateřské škole ve Staré Pace
budou scházet všichni, kdo mají chuť začít dělat
něco pro sebe a pro své zdraví.
Potřebujete pouze podložku na cvičení.
L. Typltová

Ordinační doba:
pondělí - pátek
sobota, neděle
Operační hodiny:
pondělí - pátek

15-18 hodin
9-10 hodin
9-12 hodin

Vyšetření krve na počkání
Chirurgické zákroky
Ultrazvuk a vyšetření březosti
ultrazvukem
Čipování zvířat včetně vystavení pasu
Očkování a odčervení zvířat
Odstranění zubního kamene
ultrazvukem
Prodej dietního krmení
Pohotovost 24 hodin na tel. 775 164 416
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ČTVRTLETÍ V ROŠKOPOVĚ
Prázdniny utekly jako voda, první školní měsíc máme za sebou,
ale myslím, že se všichni rádi poohlédneme zpět do času volna,
sluníčka a dovolených.
Červenec jsme v Roškopově zahájili výletem. Ve sváteční den
jsme vyrazili ze Staré Paky vlakem do Libošovic, kde byla
prozatím “dopravní konečná.” Odtud jsme šlapali po svých.
Za krásného slunného počasí jsme šli na hrad Kost. Kdo chtěl,
shlédl nejen nádvoří, ale i vnitřní prostory hradu, a mám dojem,
že většina z nás si prohlédla mučírnu, vězení, kapli a lovecký
salon. Povídání o starých způsobech trestů nejvíce zaujalo děti
a některé z nich si dokonce vyzkoušely, jak fungovaly a jak
se poutalo k mučícím nástrojům.
Z hradu jsme – opět po svých – namířili do Sobotky. Procházka krásným údolím zvaném Plakánek a dále lesem byla velmi
příjemná. Nejúmornější však byla cesta po silnici, kde na nás
až do Sobotky, odkud jsme odjeli zpět vlakem, pražilo slunce.
Bez újmy jsme přežili tento nádherný výlet a opět se těšíme
na další putování po okolí.
Ke konci července uspořádal SDH Roškopov “Hasičský víkend”.
V pátek 28. bylo na programu natírání střechy kulturního domu
a částečně se poklidila hasičská zbrojnice. Také se uklízelo prostranství před kulturním domem. Od 15 hodin provedl p. Rail
ze Staré Paky školení mužstva. Poté se před zbrojnici přistavily
stoly a židle a při báječně připraveném občerstvení proběhlo
do ranních hodin tradiční večerní posezení.

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

"společensky unavený" a dospával. I bavič "účastníků zájezdu" byl
velice zmožen. Domů, do své "postýlky", jsme se dostali okolo
deváté hodiny večerní.
Mé (a doufám i ostatních) hodnocení: SUPER naplánovaný, zorganizovaný a uskutečněný výlet. Poděkování manželům Tošovským, kteří
se o tento "dopuntíku" naplánovaný výlet postarali a průvodci - Pavlu
Červenému, starostovi hacičů. Dále musím poděkovat řidiči autobusu
J. Grundmannovi z Nové Paky, který nás vezl a splnil každému
prosbičku o zastavení. A díky všem "účastníkům zájezdu" - byli jste
super! Doufám, že se mnou souhlasíte - PRIMA ZÁJEZD!
A ahoj na další akci
Andrea Zuzánková

A o tom to je...
Koncem léta předminulého roku vznikla v Roškopově osada Myší
díra. Nevznikla ze dne na den, ale bylo to léty prověřené kamarádství několika rodin, které trvá dodnes. Sousedé, kteří se čas
od času dají dohromady a společně opraví cestu, jedou na výlet,
uvaří nějakou dobrotu, vypijí nejednu skleničku, společně hrají
kroket, pétang nebo jdou pouštět draky. Vědí o svých radostech
a starostech. Přitom se učí vzájemné toleranci, dobré vůli
i respektování soukromí toho druhého. Tedy tomu, co by mělo
fungovat v každém společenství. A že jim nechybí ani smysl pro
humor a recesi, dokládá vznik osady a vyrobené vlastní pasy.
Tak až do Myší díry zavítáte, vezměte dobrou náladu
a celní poplatek s sebou!

...tak to nebudu psát o filmu, který je promítán v kinech, ale tak začal

říkat Karel Zuzánek všem, kteří se zúčastnili nádherného výletu
na jižní Moravu. Hned na úvod musím napsat, že tento výlet perfektně naplánovali, zajistili a zorganizovali Petr Tošovský s manželkou
Lenkou za SDH Roškopov.
V sobotu 7. října jsme vyrazili brzy ráno. První zastávkou byly
Punkevní jeskyně. Cesta ubíhala ani nevím jak, protože v autobuse
bylo o zábavu postaráno. Před odjezdem z parkoviště k jeskyním vláčkem jsme si dali malé občerstvení v bývalém mlýně, kde mají mlýnské
kolo a někteří byli zvědaví, zda se točí. Jelikož na kolo někdo nedosáhl
a další si nechtěli "utrhnout" ostudu, obětoval se bavič "účastníků zájezdu" Čochtan Kája. Kolo se mu podařilo aspoň
o kousek pootočit a máme snad záběry na kameru i fotky.
Nastal čas a mašinka nás odvezla před vchod k jeskyním. Při
prohlídce čarovného podzemí jsme si prohlédli mimo jiné
krásy i propast Macochu a na lodičkách absolvovali druhou část
prohlídky - podzemní jeskyně, jezírka, zkrátka to nejkrásnější,
co vytvořila příroda a řeka Punkva. Očarováni krásou jsme se pěšky
vrátili na parkoviště, kde byl v místní restauraci zajednán oběd.
Po vydatném obědě jsme pokračovali dále v cestě a dorazili jsme
do Slavkova u Brna. Na nádvoří slavkovského zámečku bylo
"Dýňobraní". Děti i dospělí soutěžili ve vyřezávání dýní, proběhla zde ochutnávka různých jídel
z dýní a cuket a jejich vyhodnocení. Měla jsem pocit,
že po našem příjezdu a "velké" ochutnávce zbylo na stole pouze
dýňové rizoto. A to jsme byli po obědě! Někteří z nás si pak ještě
dali pivčo, gulášek a uzeného kapra na předvolební akci Strany
zelených...
Jelo se dál. Dorazili jsme do Čejkovic, kde jsme se ubytovali
na ubytovně ZD Čejkovice a šli na sjednanou prohlídku zdejšího
vinařského družstva Templářské sklepy Čejkovice. I zde bylo co
k vidění. Nádherně vyrobené sudy - jeden z nich je největším
sudem v této oblasti. Po prohlídce jsme ochutnali zde vyrobená jakostní vína a někteří si zakoupili "pár" lahvinek domů.
Hned vedle sklepů je vinárna, která je se sklepy propojena.
Při dobrém jídle, pití a povídání jsme vydrželi až do ranních
hodin.
V neděli jsme po perfektně připravené snídani "na vidličku" v hotelu
odjeli na prohlídku zámku ve Valticích. Po prohlídce byl zamluven
oběd a pak už nás čekala několikahodinová cesta domů. Přestávku jsme si udělali ještě u zámku Lednice, kde jsme si prohlédli
překrásný zámecký park.
A jedeme domů. V autobuse bylo "mrtvo". Skoro každý byl

SOKOL ROŠKOPOV NABÍZÍ K PRONÁJMU

BYT V ROŠKOPOVĚ, č. p. 10
BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE
U JIŘÍHO SUCHARDY NEBO ZDENKY HRADECKÉ.

Stranu připravila Andrea Zuzánková
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SPORT
“VEJŠLAP – 2006”

TJ Sokol Stará Paka – oddíl kopané

Letošní “VEJŠLAP PO KRKONOŠÍCH” byl předznamenán vážnými obavami o počasí. Po deštivém a chladném srpnu
jsme celý týden netrpělivě sledovali předpověď na den, kdy se
tato turistická akce měla uskutečnit. Svatý Petr nás ale nezklamal
a na jeden jediný den nám dopřál takové počasí, které nám po
delší době zase jednou dovolilo absolvovat celou naplánovanou
trasu. A navíc - bez použití deštníků a pláštěnek.
V sobotu 2. září, před šestou hodinou ranní, se nás na
nádraží sešlo celkem čtrnáct. (Nižší počet účastníků byl ovlivněn
již zmíněným nejistým počasím.) Odjíždíme vlakem do Vrchlabí
a odtud autobusem do Špindlerova Mlýna. Proti proudu Labe
jdeme k Dívčím lávkám, kde cesta začíná stoupat. Asi po dvou
hodinách pochodu přicházíme k Novopacké a Moravské boudě,
kde si dopřejeme kratší odpočinek. Cestou se nám objevují zajímavé pohledy na okolní kopce. Dobrý dojem z horské krajiny
nám však kazí množství nepokosených horských strání kolem
cesty. Namísto svěží zeleně, kterou je i v tuto roční dobu možno
spatřit kdekoliv v sousedních alpských zemích, se nám nabízí
pohled na rezavé louky s množstvím zešedlého plevele.
Občerstveni pokračujeme k Petrovce, kde se však již
dlouho nezdržíme. Pohraniční cestou Česko – polského přátelství,
kolem Dívčích a Mužských kamenů přicházíme ke Sněžným
jamám. (1490 m n. m.) Vyhledáme si místo v závětří, kde to
tolik nefouká, a dopřejeme si přestávku na oběd. Zanedlouho
pokračujeme kolem Violíku a Tvarožníku k Vosecké boudě,
odkud scházíme ke Krakonošově snídani. Následuje ještě poslední krátké stoupání na Zadní Plech a potom již jenom sestup
dolů do údolí. Již na rozcestí u Ručiček je možno pozorovat čilý
stavební ruch. Nákladní Tatry zde pilně navážejí betonovou směs
do základů budoucí sedačkové lanovky, která nahradí bývalý
lyžařský přibližovací vlek. Její horní stanice se buduje u chaty
Lovčenka, kde si po více než dvaceti kilometrech pochodu doplňujeme chybějící tekutiny.
Závěr pochodu je, jako již tradičně, na Staropacké boudě. Následuje občerstvení v podobě klobás a uzenek opečených na ohýnku
a zhodnocení celé akce. Letošní “VEJŠLAP” se opět vydařil, což
bylo možno vidět i na tvářích jeho účastníků.
Za lyžařský oddíl TJ Sokol Stará Paka B. Nydrle

Vážení staropačtí spoluobčané, vážení příznivci staropackého
sportu. Jistě jste si při svých procházkách Starou Pakou všimli
anebo se jen tak mezi řečí se svými známými doslechli, že okolí
fotbalového hřiště, jakož i hřiště samotné, doznalo v posledních
letech velkých změn.
Mezi ty nejzásadnější patří zejména vnitřní a venkovní opravy
šaten a sociálního zařízení (výměna oken a venkovních dveří,
celková úprava interiéru). V současné době se připravuje rekonstrukce místnosti správce, kde by mimo jiné měla být instalována
zakoupená pračka se sušičkou na praní dresů všech družstev.
Dalšími nemalými změnami jsou položení zámkové dlažby
v prostoru kabin a stánku s občerstvením, zřízení parkoviště
pro cca 25 osobních automobilů, nové střídačky hráčů, terénní
úpravy v bezprostřední blízkosti hřiště spojené s výsadbou zeleně
a finišujícími pracemi na dokončení rekonstrukce tréninkového
hřiště s umělým povrchem.
Finančně nejnáročnější rekonstrukční akcí letošního roku bezesporu byla instalace umělého zavlažování travnaté hrací plochy.
Zjednaná firma stihla společně s výpomocí členů našeho oddílu
provést celou akci za neuvěřitelné 3 dny.
Vyjmenované nejsou určitě všechny změny, které se v letošním
roce podařilo v okolí staropackého fotbalového hřiště provést.
Další pozitiva ve zlepšování areálu se samozřejmě chystají
i v dalším kalendářním roce.
Kvalitním zázemím navíc vzrostla určitě herní úroveň všech
družstev našeho oddílu – stačí jen nahlédnout do průběžných
tabulek všech kategorií, které vycházejí pravidelně každý týden
v okresním deníku, nebo se případně zúčastnit fotbalových
utkání našich družstev. Pro vás, fanoušky staropacké kopané,
losujeme po každém ukončeném zápase dospělých tombolu, do
které drobné ceny věnují sponzoři utkání. Další zatraktivnění
poločasových přestávek pro vás připravujeme.
Za tím vším se však skrývá spousta obětavé práce členů oddílu,
trenérů mládeže, výboru oddílu kopané a dalších příznivců staropacké kopané. Za tuto vykonanou práci jim patří samozřejmě
velký, velký dík.
Nicméně, lidské a finanční zdroje jsou omezené. Fotbalových
činovníků v našem oddíle nepřibývá, spíše naopak. V posledních
letech je situace víceméně taková, že ten, kdo chce z jakýchkoli
důvodů ukončit či jen na čas přerušit svoje působení v rámci
oddílové funkce, musí za sebe sehnat náhradu. Většinou se ale
nikoho “přemluvit” nepodaří, a tak musí ve své činnosti pokračovat dále. Jak smutné!
Nezbývá nám proto nic jiného, než vyzvat vás, všechny nadšence a dobrovolníky, aby nám v našem úsilí o kvalitní fotbalové
zázemí a sportovní výsledky v rámci svých možností vypomohli.
Pomocných rukou je třeba zejména při práci s mládeží (trenérská,
organizační), v účasti na brigádách, výpomoci před, při a po zápasech (pořadatelská služba, rozhlas), při propagaci staropackého
fotbalu a ve spoustě jiných činností.
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím telefonních čísel,
které naleznete na internetových stránkách našeho oddílu
www.fotbal-starapaka.cz nebo samozřejmě osobně při každém utkání pořádaném naším oddílem v areálu staropackého
fotbalového hřiště.
Rádi vás ve svých řadách uvítáme!

tel.: +420 493 760 711, fax: +420 493 760 719
E-mail: fitos@fitos.cz, URL: www.fitos.cz
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